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2021-06-22

Åbytorps Vägförening

Styrelsemöte 2021-06-19 kl 14:00

Plats: Långgällagatan 42

 Närvarande: 
 Tomas Gustavsson
 Thomas Engström        
 Lotta Martinsson

  Anders Friberg
 Andreas Jonsson
 Tony Johansson 
 Hans Grandien

 
1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.      Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll 
Efter genomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna.

3. Ekonomi 
Medlemsavgifter som inkommit till sista maj 2021 är 529 826 kronor. 38 850 kronor av 
årets medlemsavgifter saknas sista maj. 4 804 kronor saknas av 2020 års 
medlemsavgifter. Kostnader som inkommit under maj månad är 95 501 kronor. Den 31 
maj 2021 uppgick bankkontot till 1 174 082 kronor. I REV:s tidning ”Bulletinen” så 
skrevs det om ett redovisningssystem Vägfas som var framtaget för vägföreningar. 
Anders, Tomas och Lotta kontrollerar om det kan vara något för oss. Tomas är 
sammankallande.

4 Planerade sysslor våren/sommaren
- Dikning; eftersom dikningen berör flera markägare så måste samordning ske. Vi kan 

inte avsluta dikningen där det inte finns avledning till övriga avrinningssystem. En 
arbetsgrupp med Tomas G, Tomas E och Hans med uppgift att träffa de andra 
markägarna för att samordna dikningsbehovet samt möjligheter att placera 
schaktmassorna. Hans är sammankallande. Med anledning av detta så ajourneras 
dikningen till nästa år.
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- Dikesklippning; Tomas har beställt dikesslåtter till veckan efter midsommar.

- Asfaltering av gång- och cykelvägar. Hans redovisade de behov som framkommit 
efter genomförd besiktning. Följande gc- vägar från Antons Backe till 1) Rosinas väg
2) till förskolan på Rosinas väg, 3) till Sillagatan. Gc-vägen till Långgälla kommer 
inte att beläggas. Rosinas väg 14/16 kommer att grävas ur och beläggas vid de 
sättningar som blivit där och med justeringar av de brunnar som finns där. 
Trottoaren vid Åbygatan 5, grävs ur och beläggs.
Infarten på Diplomgatan mot Björneborgs grävs ur och förstärks. 
Maskinavjämning kommer göras på två olika delar av Sillagatan ned mot Sickelsta 
för att komma tillrätta med den sprickbildning som är mot dikeskanterna. 
I anbudsförfrågan så ingår ett separat pris för 5 m räcke på vardera sida av den 
trumma som går under vägen mellan Rosenlund och bron över ån (som vi reparerade 
häromåret). 
Styrelsen var inte enig om förslaget med räckena som föreslogs. Hans och Thomas E 
tittar vidare på förslaget och återkommer till styrelsen snarast möjligt. 
Totalkostnad för samtliga åtgärder är 362 445 kronor inklusive moms. Alla ytor och 
mängder är reglerbara vilket innebär att allt mäts in och redovisas före fakturering. 
Reservation prismässigt görs för de brunnar som måste sänkas mellan Rosinas väg 
16 och gc- vägen mot Antons Backe.
Förslaget är att Hans snarast beställer arbetet exklusive det föreslagna räcket över 
trumman mellan Rosenlund och Sickelsta av NCC, vilka lämnade detta pris. 
Kostnaden för vägräcket är 18 875 kronor.
I samband med asfalteringarna av gc- vägarna måste vi få fastighetsägarna att klippa 
träd och buskar så att lastbilar och asfaltläggare kommer fram. Behovet är 3,0 meter  
brett och 4,0 meter högt.  

5. Ny ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden 
Ny ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden är Tomas Andersson. Anders bjuder in 
Tomas till ett styrelsemöte när det passar.

6. Övriga frågor
Anders återkommer med kontrollen av gatuskyltar, stolpar och riktning av stolpar, samt 
vändzonsskylt på Vändstigen
Thomas och Tony kontrollerar potthållen på grusvägarna vid Rosenlund och 
trädbeskärning i lekparken.
När fel meddelas via facebookgruppen hänvisar Andreas till att felanmälan görs på 
hemsidan. Allt för att föreningen lättare ska kunna hantera felrapporteringen.

Korvgrillning i lekparken kl: 14:00 lördagen den 21 augusti
Anders pratar med ICA Maxis nya handlare och bjuder in honom

7.      Nästa möte
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Nästa möte är OBS! 5 september kl 14:00 vid Långgällagatan 42.  

8. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

        

               

Vid anteckningarna Justeras

Hans Grandien Anders Friberg
Sekreterare Ordförande


